
Uttak av jordprøve til analyse for nematoder
Tidspunkt og uttaksmetode vil påvirke analyseresultatet betydelig ved analyse 
av jord for nematoder. Vi anbefaler derfor at du følger denne uttaksbeskrivelsen. 
Særlig prøvetettheten (antall prøver per daa) er viktig for at analyseresultatene 
skal bli pålitelige. Vi anbefaler 1-3 prøver per 10 daa. Les mer om dette under 
punkt 2 på neste side

For uttak av jordprøve trenger du et jordbor, en prøvepose av plast  
og/eller en bøtte til å samle prøven i. Før innsending  må du merke prøven godt 
og fylle ut et bestillingsskjema som du finner på våre hjemmesider.

Skal du ta ut prøver på flere jordstykker er det viktig at du vasker utstyr og 
fottøy godt mellom uttakene. Dette for å unngå smitte fra ett jordstykke til et 
annet, og for å unngå forurensing av prøvene.

Ved uttak av prøver for analyse av potetcystenematode (PCN), er det 
Mattilsynets uttaksbeskrivelse som gjelder. Se link på våre hjemmesider. 
Eurofins oppfyller Mattilsynets krav til analysemetoder.

Riktig uttak av jordprøver er avgjørende for 
korrekte og  representative analysesvar.  
Les her hvordan du går frem. 



1. Når skal prøvene tas
Hva som er den beste tiden for uttak av nematodeprøver avhenger av om analysene utføres forebyggende 
eller ved mistanke om et problem. 

Forebyggende: 
• Etter høsting av vertsplantene er det størst sjanse for å finne nematodene (anbefalt)
• Ca to måneder før dyrking av planter som skades av nematoder, for å estimere avlingstap i 

vekstsesongen

Ved problemer:
• Når symptomene viser seg i vekstsesongen

2. Hvor skal prøvene tas
Forebyggende:   
Ta prøve av hele feltet med riktig prøvetetthet. Prøvetettheten har stor betydning for analyseresultatenes 
pålitelighet. 
• En prøve per 10 daa er et absolutt minimum.
• Ta tre prøver per 10 daa i tilfeller der angrep av nematoder kan gi store økonomiske konsekvenser

NB! Ikke gjør kompromisser på prøvetettheten! Det er bedre å ta 
prøver fra et mindre område med riktig prøvetetthet, enn å ta en prøve 
for et større område.

Ved problemer:
• Ta en prøve i utkanten av et område med dårlig vekst
• Sammenligning av en prøve fra et område med god vekst og en 

prøve fra et område med dårlig vekst gir best resultat. Ta derfor 
også prøver fra et område med god vekst. 

• Send både jord og rotmasse adskilt og be om inkubasjon for å 
inkludere endoparasittiske nematoder, som rotgallenematode og 
rotsårsnematode.

3. Hvordan ta ut jordprøvene
• Del opp feltet som skal sjekkes og sett ut merker (se fig.)
• Ta 1-3 prøver per 10 daa.
• Gå i rette linjer i kjøreretningen, da nematoder spres med flytting 

av jordpartikler.
• Ta 60-70 stikk per prøve i 0-25 cm dybde.
• Bland delprøvene godt og hell 1-1,5 liter jord over i prøveposen 

så snart prøveuttaket er ferdig. Det står angitt på bestillingsskjemaet hvor mye jord som trengs til de 
ulike analysene.

4. Lagring og transport av jordprøvene
• Lukk prøveposen godt slik at ikke noe jord kan lekke ut, og prøven beholder sin fuktighet helt frem til 

laboratoriet. Vår anbefaling er å bruke en kraftig plastpose,eller en pose med plastbelegg.
• Oppbevar prøven kjølig og mørkt til den er klar for innsending til Eurofins.
• Håndter prøven med forsiktighet, slik at emballasjen holder seg hel.
• Merk den ytre emballasjen med JORDHELSE.
• Send prøven til Eurofins så snart som mulig (se adresse nedenfor).
• Unngå å sende prøvene før en helg eller helligdag. 

   Besøksadresse: 
   Møllebakken 40
   1538 Moss

Postadresse: 
Postboks 3033
1506 Moss

Tlf. 92 23 99 99
jord@eurofins.no
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   Avdeling jord og planter
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Prøveuttak for et jorde på 50 daa
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